Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví
v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru
(pokračovanie)

Istanbulský dohovor vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách“
mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť
od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech
tzv. rodovej rovnosti. Pojem „rod“ pritom definuje ako „súbor spoločnosťou
vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť
považuje za primerané pre ženy a mužov“ (čl. 3, písm. c). Dohovor vyžaduje, aby
odsúdeniahodné „stereotypné roly“ (čl. 12, ods. 1), ako aj zavádzanie
„nestereotypných rodových rolí“ (čl. 14, ods. 1) posudzovala nejasne definovaná
„skupina expertov“ (čl. 66), nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa
bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania
vo všetkých signatárskych štátoch, pričom „k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú
prípustné žiadne výhrady“ (čl. 78. ods. 1), okrem niekoľkých nepodstatných
výnimiek. Nemáme dôveru, že vyjadrenia expertov budú pravdivé a napomôžu
účinne predchádzať domácemu násiliu. Skôr sa obávame šírenia genderovej
a protirodinnej agendy.
Téma násilia v rodine si žiada komplexný prístup. Môže sa totiž týkať nielen žien,
ale aj ďalších zraniteľných osôb. Každé násilie charakterizuje neúcta k ľudskej
dôstojnosti, ktorá je ako dar od Boha nedotknuteľná.
Kresťanské cirkvi v Slovenskej republike sa hlásia k rovnosti pohlaví. Sme
za ochranu žien pred akýmkoľvek násilím, nemôžeme však súhlasiť s ideológiami,
ktoré rovnosť prezentujú ako rovnakosť a prichádzajú až k popretiu rozdielov medzi
mužmi a ženami. Prirodzeným vzťahom muža a ženy nie je konflikt, ale povolanie
k harmónii a vzájomnému doplňovaniu sa v Božom diele manželstva a rodiny.
Tolerovať možno slabosť, nie však lož. Sme pevne presvedčení, že existuje
nemenná pravda o človeku, o identite muža a ženy, a túto pravdu my ako ľudia
neurčujeme, len objavujeme. Zároveň tvrdíme, že sme schopní jej poznania, presne
tak, ako sme pri zachovaní zdravého úsudku schopní poznania pravdy o manželstve,
ktoré je zväzkom jedného muža a jednej ženy.
My, predstavitelia kresťanských cirkví, obraciame sa týmto vyhlásením
na všetkých občanov Slovenskej republiky a verejných predstaviteľov, aby sme
potvrdili, že podporujeme úsilie o efektívne riešenie problému domáceho násilia.
Zároveň vyhlasujeme, že viaceré tézy, ktoré v tejto súvislosti ponúka tzv. Istanbulský
dohovor, považujeme za prejavy genderovej ideológie. Z tohto dôvodu sa obraciame
na vládu Slovenskej republiky, aby stiahla podpis Slovenska pod týmto dohovorom.
Urobme, čo je v našich silách, pre účinnú ochranu všetkých osôb ohrozených
násilím, ale rovnako aj na podporu zdravých manželstiev a rodín.
Prosíme dobrotivého Pána, aby nám dal silu obstáť v tomto úsilí: aby sa s každým
človekom zaobchádzalo spravodlivo, na základe nemennej pravdy o mužovi a žene,
ktorí sú stvorení na Boží obraz.
V Badíne 13. februára 2018
Toto vyhlásenie schválili a podpísali predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi,
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej
cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi
metodistickej, Bratskej jednoty baptistov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi
na Slovensku a Cirkvi adventistov siedmeho dňa.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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Abrahám sa možno cítil podvedený. Vzdal sa už pre Pána toľkých vecí a Boh ho
za to bohato požehnal. Mal by ho teda požehnať aj teraz, ak ho poslúchne. No teraz
ho Boh žiadal o vykonanie tej najväčšej obety: mal usmrtiť svojho syna a spáliť jeho
telo ako celopal. Mohol by to naozaj Boh žiadať? Ale Abrahám predsa Bohu
povedal: „Tu som“. Povedal Bohu áno a už nebolo cesty späť.
Skús si predstaviť, aká musela byť tá trojdňová cesta na miesto obety. To ticho,
tie rozpačité odpovede na Izákove otázky, trýznivé dumanie nad tým, čo ide spraviť.
Koľko ráz sa možno Abrahám chcel obrátiť a zamieriť naspäť domov! No predsa
veril, že Boh splní svoje prisľúbenia. Preto keď prišli na to miesto, Abrahám povedal
svojim sluhom: „... vrátime sa k vám“. Tieto slová museli teraz – po troch trýznivých
dňoch a tesne predtým, ako mal svojmu synovi spraviť niečo nemysliteľné – znieť
inak. Možno sa mu hlas zachvel od strachu alebo vyčerpania, no aj tak zotrval
vo svojej viere a dôveroval Bohu.
Každý z nás občas zažíva, že Boh od neho žiada zdanlivo nemožnú vec: prijať
nevyliečiteľnú chorobu alebo trvalé postihnutie, vyriešiť dlhotrvajúci a trpký
konflikt, vzdať sa niečoho, o čom sme dlho snívali. V takých chvíľach sa nám možno
zdá nesmierne ťažké povedať Abrahámovo „tu som“. No na jeho príbehu vidíme,
že Boh nás stále miluje a ponúka nám svoju milosť.
Keď sa ti zdá, že tvoja viera visí na vlásku, spomeň si na Abraháma. Pripomeň si,
že Boh je stále aj s tebou. A ak sa ti stane niečo nepredstaviteľné, povedz Bohu to
jediné, čo mu dokázal povedať Abrahám: „Tu som“.
„Tu som, Otče. Verím, že ma nikdy neopustíš.“
(Prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)
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LIT. KALENDÁR

PO
26. 2.

Č: Dan 9, 4b-10
Ev:Lk 6, 36-38
Viktor

UT
27. 2.

Č: Iz 1, 10.16-20
Ev: Mt 23, 1-12
Alexander
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Č: Jer 18, 18-20
Ev: Mt 20, 17-28
Zlatica
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6.30

Č: Jer 17, 5-10
Ev: Lk 16, 19-31
Albín

ŠT
1. 3.
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16.00
17.30

Č: Gn 37, 3-4.12-13a.17b28
Ev: Mt 21, 33-43.45-46
Anežka

PI
2. 3.

Č:Mich 7, 14-15.18-20
Ev: Lk 15, 1-3.11-32
Bohumil, Bohumila

SO
3. 3.

3. pôstna nedeľa
Č1: Ex 20, 1-17
Č2: 1 Kor 1, 22-25
Ev: Jn 2, 13-25
Kazimír

NE
4. 3.

6.30
16.00
17.30
17.30
18.00
8.00
8.00
8.45
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
14.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Jozef Onufer
+ Katarína Kovaľová; + Juraj Kovaľ
+ František Štofik
+ Anna a Ján Ondicoví
+ Mária a Pavol Čusoví
Večeradlo
+ Mária a Štefan Mariničoví;
+ MUDr. Vladimír a Alena Muravskí
+ Anna, 1.výr. a Michal Siničákoví
+ Ján Ľuľa
Stakčín
+ Lucia Drančáková; + Alica Vassová
+ Štefan a Mária Kuchtoví, vnuk Mirko
a zať Ondrej
ZBP Mária, 50 r.ž.
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Zuzana Gründlová, 3.výr., manžel Jozef
a rodičia
+ Katarína, Michal Karľa,
+ Agnesa, Michal Gerboc
BBSJ
Nemocnica (15.30 – krížová cesta)
Stakčín (17.00 – krížová cesta)
Krížová cesta
+ Mária Šalachová
Stakčín
Fatimská sobota
+ Juraj Peľo, 1.výr.;
+ MUDr. Emil Homza, 1.výr.
RB, NSPM
+ Jozef Vološin
ZBP Michal, 30 r.ž.
ZBP Peter, 40 r.ž.; ZBP Adriány, 40 r.ž. a rod.
Stakčín
Nemocnica
ZBP Veronika, 20 r.ž. a rod.
Krížová cesta + pôstna kázeň
+ Margita Šimonová, 1.výr., Anna Dunajová

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
2.3.2018
3.3.2018
4.3.2018

ČAS
17.30
8.00
8.45
7.30
9.00
10.30
14.30

LEKTORI
krížová cesta - BBSJ a RB
Sv. ruženec - Viktória Legemzová
Sv. omša - Vanesa Čopíková
manželia Tongeľoví
manželia Molnároví
Štefan Kriško a Ing. Veronika Kapraľová
krížová cesta - duchovná rodina

ŽALM
Adriána Ľuľová
Mgr. Matúš Rosoľanka
Simona Špitaliková
Anton Vass

MILODARY
na kostol: zo sobáša novomanželov Lukáčových 50 €, z pohrebu Juraja Majzu 50 €.

OZNAMY
1. Úprimná vďaka za vaše milodary, ktoré ste dnes obetovali
pri pravidelnej mesačnej zbierke na kostol.
2. Dnes popoludní o 14:30 sa budeme modliť krížovú cestu,
po nej bude pôstna kázeň.
3. Tento týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme ráno
i večer pred sv. omšou, chorých navštívime doma na prvý
piatok 2.3. dopoludnia.
4. Keďže v tomto týždni sú jarné prázdniny, sväté omše
s katechézami pre deti a birmovancov nebudú, ani birmovné
stretká.

5. V piatok 2.3. prvý piatok – celodenná poklona, 17:15 ukončenie, 17:30 krížová
cesta a po nej svätá omša.
6. V sobotu 3.3. prvá sobota – Fatimská, pozývame rodičov s deťmi o 8:00
k modlitbe sv. ruženca a sv. omši.
7. Budúcu nedeľu 4.3. pozývame zapojiť sa rodiny i jednotlivcov do pôstnej aktivity
„Podeľme sa“, ktorá začne o 12:00 vo veľkej sále CCVČ. Nahlásiť sa môžete
v priebehu týždňa v sakristii alebo v kancelárii. V tomto roku zbierka je určená
pre zriadenie Krízového centra Vincentínum v Košiciach – Šaci, pre rodiny,
tehotné ženy, matky s deťmi v krajnej životnej núdzi. Centrum bude poskytovať
komplexnú odbornú pomoc a prístrešie tým najzraniteľnejším, bez zázemia,
v zložitej životnej situácii.

8. Budúcu nedeľu 4.3. prvá nedeľa v mesiaci o 14:00 pobožnosť, 14:30 krížová
cesta a pôstna kázeň, po skončení výmena ružencových tajomstiev a stretnutie
duchovnej rodiny.
9. Na stolíkoch pri Spravodaji si môžete vziať pôstnu krabičku pre Afriku a svojím
pôstnym darom zmeniť životy detí v subsaharskej Afrike.

10. Kancelária – v úradných hodinách (streda – p. dekan).

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví
v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru
Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz
na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou
aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch
medzi najbližšími, teda v rodinách.
Ako kresťania veríme, že Boh stvoril všetkých ľudí rovných v dôstojnosti. Každý
človek je jedinečný, Boh chce z nás mať jednu rodinu, v ktorej sa navzájom
dopĺňame. Násilie nikdy nie je vhodnou cestou na riešenie problémov. Je dobré,
že si tieto pravdy v spoločnosti stále viac uvedomujeme a prispôsobuje sa tomu aj
naša legislatíva, čo možno len oceniť. Pri dosahovaní ideálov je však rovnako
dôležité, aké prostriedky si pri tom zvolíme. Účel nesvätí prostriedky a nie každá
cesta vedie k vytýčenému cieľu.
Aj preto so znepokojením sledujeme iniciatívy, ktoré smerujú k ratifikácii
kontroverzného dohovoru Rady Európy, tzv. Istanbulského dohovoru.
(pokračovanie na zadnej strane)

